
DENNÝ
LETNÝ TÁBOR

2020
• 6. - 10. 7. 2020
• 20. - 24. 7. 2020
• 3. - 7. 8. 2020
• 10. - 15. 8. 2020

CENA: 90 €

TERMÍNY:

Milí rodičia,
ak chcete deťom vhodne vyplniť  

voľný čas počas leta, “Denný tábor” bude  
pre nich dokonalým prázdninovým zážitkom. 

Zatiaľ, čo vy ste v práci, my sa o vaše deti postaráme. 
Máme pre nich pripravený zaujímavý program.  

Tešiť sa môžu na návštevu Spišského hradu, mini ZOO  
v Hodkovciach, na tvorivé dielničky, športovanie ale aj na  

angličtinu hravou formou. O program sa samozrejme  
postarajú naši šikovní animátori. Príprava je v plnom  

prúde a my sa už teraz tešíme na všetky deti.  
Každý turnus začína v pondelok a končí v piatok.

TÁBORY PRE DETI VO 

VEKU OD 7 DO 13 ROKOV.

VIAC INFORMÁCIÍ NA

TEL. Č.: 0907 378 522,

Zimná 91 SNV



• Pre deti je zabezpečený obed, celodenný pitný režim, ovocie

• Je potrebné deťom pribaliť desiatu 

Vyhradzujeme si právo na zmenu programu v súvislosti z preventívnymi opatreniami resp. vládnymi 

nariadeniami k Covid 19 a s tým súvisiace situácie u našich dodávateľov. V prípade akékoľvek zmeny 

programu každý bod programu nahradíme iným plnohodnotným bodom programu.

www.spistravel.eu spistravel@spistravel.eu
Spištravel

Program:
Príchod detí od 7:45 hod. do 8:30 hod.

1. Deň - pondelok
• spoznávame sa navzájom, angličtina hravou formou
• športom k zdraviu, športové hry  

2. Deň - utorok
• celodenný výlet - Spišský Hrad
• Kaštieľ Hodkovce, mini kontaktná ZOO
• návrat, voľný čas 

3. Deň - streda
• bowling
• pokračujeme s angličtinou
• športové aktivity, voľný čas 

4. Deň - štvrtok
• ľahká túra do Slovenského raja
• návrat, voľný čas 

5. Deň - piatok
• spoznávame naše mesto a históriu so sprievodcom
• tvorivé aktivity, angličtina
• Program sa môže zmeniť v závislosti od počasia. 
• Deň vopred bude oznámený program na ďalší deň.


